Lessenaar

Altijd een lichtoplossing! Overal waar mensen
wonen, werken en ontspannen, is daglicht
gewenst. Wij zijn gespecialiseerd in het
bedenken en bouwen van lichtstraat systemen, daglichtconstructies en lichtdoorlatende
constructies die niet alleen mooi zijn maar ook
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. In
elke situatie zorgen wij voor de beste

oplossing. Of u nu op zoek bent naar een
gebogen of vlakke daglichtconstructie of
lichtstraat, grote of kleine overspanningen,
aluminium of staal. Bij Hakvoort daglicht bent
u aan het juiste adres. U kunt tevens bij ons
terecht voor lichtkoepels, rook- en warmte
afvoersystemen en aanverwante producten.
Hakvoort daglicht is het antwoord.

Hakvoort light geavanceerd
profielsysteem
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Schuine beglazing komt steeds
vaker voor waarbij een aanbouw
wordt gerealiseerd en het daglicht dreigt af te nemen. Doordat
Hakvoort daglicht de ramen kan
voorzien van brandvertragend glas,
geniet u van extra comfort. Of het
nu gaat om zon-, brandwerend of
beloopbaar glas; Hakvoort Daglicht
heeft altijd een glassoort die aan
al uw wensen en eisen voldoet.
Ventilatieramen, roosters en niet te
vergeten Rook/Warmte Afvoeren
(RWA’s) zijn in alle maten en uitvoeringen toe te passen. Hierdoor
kunnen we een ideaal klimaat en
een veilige situatie in gebouwen
realiseren. Deze toepassingen
worden steeds vaker elektrisch aangestuurd, wat extra gebruiksgemak
oplevert.

Voor de exacte
details zie
detailboek
Hakvoort
lessenaarsdak

Lessenaarsdak
De door Hakvoort daglicht standaard of op maat gemaakte lichtstraat en/of daglichtconstructie in schuine
vorm wordt met zorg voor u samengesteld. Hierbij houden we o.a. rekening met de constructieve veiligheid,
waterhuishouding, licht- en zontoetreding, thermische isolatie, technisch onderhoud en reiniging. Wij maken
onze goede naam graag voor u waar. Hoe? We werken met een eigen ontwikkelingafdeling, gebruiken
uitsluitend kwaliteitsproducten en werken wanneer nodig met eigen montageploegen op locatie. Hakvoort
daglicht is een dynamisch bedrijf waar vakmensen graag een stap extra zetten.
Versie

Uitvoering

Afwerking

15°

PC 8 mm meerwandige spouwplaat

Brut

30°

PC 10 mm meerwandige spouwplaat

Anodiseren

45°

PC 16 m meerwandige spouwplaat

Poedercoating

anders

PC 20 mm meerwandige spouwplaat

Anders

PC 25 mm meerwandige spouwplaat
PC 32 mm meerwandige spouwplaat

Spec’s

Hakvoort light
geavanceerd
profielsysteem

PC 10+16 mm meerwandige spouwplaat
PC Cassette tweewandige/meerwandige
Afmeting

Opties

1-5 mtr

Ventilatie(-roosters) elektrisch/manueel

3-6 mtr*

Rook- en warmteafvoer

6-12 mtr*

Zonwering
Wind en regendetectie
Daktoetredingsluik

Anders
* Standaard niet vrijdragend; wel mogelijk
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